Megállók a megújulásban

Tanulságos igék
...mindenért hálát kell adnunk neki. Legyünk
hálásak egészségünkért, a munkánkban elért
eredményeinkért, boldog házasságunkért,
családunkért. Ne azt mondjuk: én ezt vagy azt
elértem, hanem ezzel vagy azzal megajándékozott az Úr. A bűnt pedig tulajdonítsuk magunknak: én vétkeztem.
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„Reklámérték” nélküli keresztyénség?
J

e suis Charlie Hebdo, vagyis Charlie Hebdo
vagyok – olvastuk rengeteg helyen, közösségi oldalakon a 2015. január 7-i terrortámadás
után, amikor a párizsi szatirikus hetilap szerkesztőségében muzulmánok halomra gyilkoltak
újságírókat. Mindenki együtt érzett az áldozatok
hozzátartozóival, a párizsiakkal. Akkor kevés
embernek jutott eszébe, hogy arról is szót ejtsen:
a liberális (szenny?)lap munkatársai folyamatosan szidták és gúnyolták Mohamed prófétát.
Azt pedig még kevesebben írták le: nemegyszer
Jézust, valamint a keresztyén embert is kipellengérezték. Abban az időben talán nem tűnt fel
annyira, hogy a keresztyéneket minden további
nélkül lehet szidni – következmények nélkül.
Azóta már tudjuk, lehet, sőt. Itt, Európában is.
Francia nemzeti színekbe burkolózott minden közösségi oldal az újabb párizsi és más
franciaországi terrortámadások alkalmával. De
amikor a Közel-Keleten az ISIS katonái, Afrikában pedig a Boko Haram martalócai halomra
gyilkoltak keresztyéneket, templomokat gyújtottak fel, akkor senki nem emelte fel szavát.
Merthogy az nem volt annyira „menő”? Vagy
talán azok az életek nem számítottak annyira?
Húsvét nagyhetében égett a Notre-Dame.
Szinte mindenki megrendült. A nyugati keresztyénség szimbóluma ég – mondogatták egyesek.

Akár intő jel is lehetne. Húsvét nagyhetében kigyulladt a párizsi székesegyház, a Notre-Dame

Ugyan már! Legfeljebb a nyugati építészet szimbóluma vagy a jelenkori turizmus egyik fellegvára égett, semmi több. Még a nyugati kultúra szimbólumának sem mondanám. Mert ne feledjük, a
nagy francia forradalom idején a jakobinusok
milyen terrort vezettek be, mennyire üldözték
az egyházat. Felfüggesztették a demokratikus al-

kotmányt, eltörölték a keresztyén időszámítást,
az egyházellenes küzdelem jegyében meghirdették az Ész kultuszát. Elkobozták az egyházi
ingatlanokat. S az akkor elindult mozgalom, az
egyház iránti viszonyulás, ellenszenv a mai napig megmaradt. Hogyan lehet hát így
szimbóluma a keresztyénségnek?
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Keresztyénüldözés a 21. század elején
Az Open Doors nemzetközi szervezet közzétette statisztikáit a keresztyénüldözésről. Kiváltképpen 50
országban nagy a veszélyeztetettségük a keresztyéneknek. A jelentés 2018 októberéig vizsgálta az
adatokat. A korábbihoz viszonyítva 245 millió keresztyén szenved el a világ különböző részein üldözést.

A

világ legintoleránsabb országa a Krisztus-követőkkel szemben változatlanul Észak-Korea. Itt, valamint a 27. helyen levő Kínában – talán
éppen azért, mert a keresztyénség itt terjed a leggyorsabban napjainkban
– az üldözésnek elsősorban ideológiai, valamint politikai okai vannak. Ez
tűnik ki az elemzésekből. Legszembetűnőbb ugrást Kína ért el egy év alatt,
a 43. helyről felugrott a 27-re. Az ideológiai és vallási nacionalizmus táplálja a nagy fal mögött a sajátos kétarcúságot a vallásszabadság területén.
A 2018 februárjában elfogadott új vallásügyi törvény „kifelé” számos
új lehetőséget megnyit a vallások, a keresztyénség különböző felekezetei
előtt, ugyanakkor ennek fejében sokkal erőteljesebb ellenőrzést gyakorol
az államhatalom, mint korábban.

Észak-Koreában a példátlan személyi kultusz „mellékterméke” az
újabb munkatáborok megjelenése, illetve azokban 70 ezer keresztyén
rabszolgamunkára elítélt kínzása, dolgoztatása büntetésképpen. Több helyen a diszkrimináció vagy az aktív üldözés oka a vallási intolerancia, elsősorban a csaknem 100 százalékig iszlám többségű országokban, köztük
is különösen az 5. helyen levő Pakisztánban és a 10. helyen álló Indiában,
ahol az intoleráns és nacionalista hinduk, az uralkodó BJP párt részéről
egyre türelmetlenebbé válnak. A közel-keleti helyzet legutóbbi hónapokban megfigyelhető rendeződése következtében az Iszlám Állam működési
területe még keletebbre tolódott, illetve Afrika Szahara alatti övezetére helyeződött át.
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( Mannás kosár )

Tanulságos igék a példázatokról
Merd kezdeményezni
a szeretetet!

L

ukács evangéliumának utolsó példázata áll
előttünk. A példázatokban különös dolgot figyelhetünk meg. Azok, amelyek a természetről
szólnak, a békesség, nyugalom, rendezettség
érzését árasztják magukból. Ám azok, amelyekben az ember áll a középpontban, mind drámaiságot, feszültséget, konfliktusokat hordoznak
magukban.
Így van e példázatban is, ami a gonosz szőlőművesekről szól: nem békés, szerető szívű
emberekkel találkozunk, hanem olyanokkal,
akik gyilkos indulatokat hordoznak magukban.
E példázat úgy van felépítve, mint egy dráma:
több felvonás van, amelyek világosan elhatárolódnak egymástól.
A történelmi háttér, amiben a példázat elhangzik, könnyen felismerhető. Izráel népéről
van szó, amellyel Isten szövetséget kötött, hogy
azt példának állítsa. Az Úr nehezen kezelhető,
akaratos népet választott. Ehhez küldte el prófétáit, akik Isten végtelen szeretetét és türelmét
hirdették. Mert ugyan melyik az a földi szőlősgazda, aki eltűrné, hogy munkásai csúfot űzzenek küldötteiből?
A példázatbeli gazda a kudarc ellenére újra
próbálkozik, hogy a gonosz szőlőmunkásokat
jobb belátásra bírja. Itt épp ez a megrázó: Isten lehetetlen próbálkozása tárul elénk, hogy
ő hűséges marad az emberhez annak minden
kegyetlensége, engedetlensége ellenére is. Őt
még az sem töri le, ha küldötteit megölik. Úgy
tűnik, kiapadhatatlanok a tartalékai. Végül
elküldi Fiát is, úgy gondolja, hogy őt meg fogják becsülni. Ha Jézus, a Messiás el fog jönni
hozzájuk, csak észre fogják venni, hogy Isten
a legdrágábbat áldozza értük. De a Fiút sem
becsülik meg, annak ellenére, hogy tudják: ő
az örökös. Az emberiség történelmének középpontjában ott áll a kereszt, és hirdeti: Isten
kudarcot vallott, csődöt mondott az emberrel
való minden próbálkozásában. Aki szeret, annak mindig szenvednie kell. Az ember kivívta
Istennel szembeni önállóságát, kezébe vette
sorsának irányítását.

25.

E példázat azonban rólunk is szól. A történetnek mi is aktív résztvevői vagyunk. A történet naponta újrajátszódik a családban, a munkahelyen, az emberek közötti kapcsolatokban.
De ugyanakkor azt is hirdeti: Isten a mi valóságos életünkben, a szőlőskertünkben is jelen
akar lenni.
Most pedig próbáljuk megérteni az üzenetet.
Miért reagálnak ilyen kegyetlenül a szőlőmunkások, amikor a gazda kéri a gyümölcsöt? Ahhoz, hogy ezt megértsük, tudnunk kell: a Szentírásban a szőlőskert Isten tulajdonának a képe.
A szőlőmunkások csak munkavállalók abban.
De úgy tesznek, mintha az övék lenne. Ezt egy
munkás, aki egy cégnél dolgozik, nem merné
megtenni. Ezek az emberek rosszabbul bánnak
Istennel, mint ahogy egy munkás a cégével bánik. Azt engedik meg maguknak Istennel szemben, amit egy földi főnökkel szemben soha meg
nem tennének.
Ilyen gonosz az ember: mindent magának
tulajdonít. Minden jót a magunkénak tartunk,
minden rosszért pedig másokat hibáztatunk.
Sokszor épp Istenre hárítjuk a felelősséget saját
bűneinkért is. Vajon mi nem úgy bánunk mindennel, mintha az a miénk lenne? Azt mondjuk:
az én munkám, az én teljesítményem, az én
sikerem. Jézus azonban egészen másra tanít.
Arra, hogy mi mindent tőle kapunk, s ezért mindenért hálát kell adnunk neki. Legyünk hálásak
egészségünkért, a munkánkban elért eredményeinkért, boldog házasságunkért, szép családunkért. Ne azt mondjuk: én ezt vagy azt elértem, hanem ezzel vagy azzal megajándékozott
az Úr. A bűnt pedig tulajdonítsuk magunknak:
én vétkeztem, én vagyok a hibás.
Mi sokszor igazságot gyakorolunk szeretet
helyett. Lehet, egy dologban igazunk van, de ezt
az igazságot a szeretet helyett gyakoroljuk, s ha
szeretetlenül bánunk a másikkal, lemondunk
róla. Lehet, én lehetnék az utolsó, aki még segíthetnék rajta, de ehelyett még lennebb taszítom.
Nekünk nem az igazságot kell képviselnünk,
hanem szeretnünk kell a másik embert. De ez
csak akkor lehetséges, ha készek vagyunk a bocsánatra. Megbocsátani pedig akkor tudunk, ha
előbb mi is elfogadtuk bűneink bocsánatát.
E példázat arról szól, hogy a szeretetet mindig nekünk kell kezdeményeznünk, ahogy Isten
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„Ez az örökös, öljük meg,
hogy miénk legyen
az örökség!
(Lk 20,14)

Bibliaolvasó
kalauz
JÚNIUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V

Mk 4,30–34
Mk 4,35–41
Mk 5,1–20
Mk 5,21–43
Mk 6,1–6
Mk 6,7–13
Mk 6,14–29
Mk 6,30–44
Mk 6,45–56
Mk 7,1–23
Mk 7,24–30
Mk 7,31–37
Mk 8,1–10
Mk 8,11–21
Mk 8,22–26
Mk 8,27–9,1
Mk 9,2–13
Mk 9,14–29
Mk 9,30–41
Mk 9,42–50
Mk 10,1–16
Mk 10,17–31
Mk 10,32–45
Mk 10,46–52
Mk 11,1–14
Mk 11,15–19
Mk 11,20–26
Mk 11,27–33
Mk 12,1–17
Mk 12,18–27

5Móz 16
5Móz 17
5Móz 18
5Móz 19
5Móz 20
5Móz 21
5Móz 22,1–12
5Móz 22,13–29
5Móz 23
5Móz 24
5Móz 25
5Móz 26
5Móz 27
5Móz 28,1–26
5Móz 28,27–48
5Móz 28,49–69
5Móz 29
5Móz 30
5Móz 31,1–13
5Móz 31,14–30
5Móz 32,1–25
5Móz 32,26–52
5Móz 33
5Móz 34
Bír 1,1–15
Bír 1,16–2,5
Bír 2,6–3,6
Bír 3,7–31
Bír 4
Bír 5

is e példázatban újra és újra kezdeményez azáltal, hogy elküldi embereit a munkásokhoz.
Nekünk sem kell mást tennünk, mint amit
Isten. A szeretet az, ami e világot megtartja. Szeretet nélkül e világban minden tönkre fog menni. Ezért e példázatnak nagy kérdése: tudunk-e
szeretni? Van-e erőnk a kezdeményezéshez? Ha
nincs, Isten elveheti tőlünk a kegyelmet, ahogy
a szőlőmunkásoktól elvette a szőlőt.
Több kezdeményezésre Isten részéről nem várhatunk. Ő elküldte Fiát, többre nem számíthatunk.
Ha őt elutasítjuk, az utolsó lehetőséget dobjuk el.
A Fiú kész volt meghalni a szőlőmunkásokért, és
ez nem volt hiábavaló. Nagypénteken megtért a
százados, a jobb kéz felől megfeszített gonosztevő,
pünkösd napján megtért háromezer ember.
Az utolsó kérdés: mi vajon milyen munkások vagyunk Isten szőlőskertjében? Ne olyanok
legyünk, amilyenek a példázatbeliek voltak.
Legyünk hálásak azért, hogy elhívott minket,
hogy az ő szőlőskertjében munkálkodjunk.
Merjük felvállalni a szeretetet, ha kell, tudjunk megbocsátani. Fussunk neki e feladatnak,
ahogy a repülő nekifut a pályának. Egy ideig
nem emelkedik, de aztán eljön az a csodálatos
pillanat, amikor a felhajtóerő az ég felé repíti.
Repüljünk mi is Isten és embertársaink felé
mindennap.

| LŐRINCZ ISTVÁN |

( Vélemény )
Üzenet
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„Reklámérték” nélküli keresztyénség?
1.|

Húsvét előtt lángolt a
katedrális, intésként számunkra: úgy éljünk, hogy
ne templomaink gyúljanak fel, hanem hitünk
lángoljon, és keresztyénségünk sugározzon rólunk.
Tehát egyáltalán nem véletlen. Egyesek égi jelnek vélték a katedrális lángolását. Mások pedig
félnek, hogy ennél többről van szó. Remélhetőleg néhány évszázad múlva a diákok történe-

Forrás: Twitter/blogstar.hu

Még Emmanuel Macron sem említette az
egyházat, amikor a katedrális helyreállításáról beszélt. „A Notre-Dame történelmünk,
irodalmunk, szellemünk része, nagy eseményeink, járványaink, háborúink, felszabadulásaink színhelye, életünk epicentruma” – fogalmazott a francia államelnök.
Nos lehet, hogy véletlen volt, és rövidzárlattól vagy hanyagul cigarettázó munkásoktól kapott lángra a székesegyház. Lehet. De számomra mégsem véletlen. Mint ahogy az sem, hogy
a legtöbb terrortámadást éppen Franciaországban követik el. Ahol a legtöbb keresztyén templomot rombolták le, ahol a francia republikánus
pártelnök, Laurent Wauquiez szerint csak januárban 66 keresztyén templomot gyaláztak meg,
ahol idén márciusban szándékosan gyújtották
fel Párizs második legnagyobb templomát, a
Saint Sulpice-t. Ahol egy 2003-as felmérés szerint a lakosok 41 százaléka szerint Isten létezése
„kizárt” vagy „valószínűtlen”, 33 százalék állítja, hogy az ateista szó többé-kevésbé ráillik, és
csupán 51 százalék vallja magát keresztyénnek.

Kaján vigyor. A római katolikus székesegyház leégése nem minden „franciát” szomorított el

lemórán – ha egyáltalán lesz oktatás – nem úgy
fogják tanulni, hogy a székesegyház 2019 húsvét nagyhetében történt felgyúlásától számítható az európai keresztyén civilizáció bukása.
Míg korábban a terrorista cselekményeket
követően francia nemzeti színekbe burkolóztak
a közösségi oldalak, addig most sokan adakoznak a párizsi székesegyház újjáépítése érdekében. Mert ez a divat, ezt várja el egy politikailag korrekt társadalom, amelyet nem a hit, a
keresztyénség és az európai kultúra megőrzése
érdekel, hanem egy 800 éves épület restaurálása, egy turisztikai célpont felújítása. Merthogy
a pár nappal később történt Srí Lanka-i keresztyéneket ért eddigi legnagyobb terrortámadást
mintha mindenki „csak” tudomásul vette vol-

na. Az nem rázta meg annyira a világot, mint
a hitehagyott francia nép egykori székesegyházának kiégése. Most senki nem írja, hogy Je
suis Chrètien du Sri Lanka, vagyis Srí Lanka-i
keresztyén vagyok. Mert sajnos nincs „reklámértéke”.
Húsvét nagyhetében lángolt a párizsi katedrális, mintegy intésként számunkra: úgy
éljünk, hogy ne templomaink gyúljanak fel,
hanem hitünk lángoljon, és kereszténységünk
sugározzon rólunk. Hogy miként? Erre válaszolni – az Úr imádságát, a szeretet himnuszát és
Jézus tanításait ismerve – nem lenne nehéz.
Kérdés, hogy mindezeket hogyan tudjuk életünkben érvényesíteni, naponként megélni.

| SOMOGYI BOTOND |

Keresztyénüldözés a 21. század elején
Az üldözési világindex első tíz helyén szinte semmiféle elmozdulás nem látható az elmúlt évi, de ténylegesen a 2017. évi helyzetet
tükröző listához képest. Első helyen Észak-Korea áll, majd utána sorban
iszlám többségű országok következnek: Afganisztán (2.), Szomália (3.),

1.|

Országok, ahol a leginkább üldözik a keresztyéneket

Líbia (4.), Pakisztán (5.), Szudán (6.), Eritrea (7.), Jemen (8.), Irán (9.), és
meglepetésként India (10.).
A megölt keresztyének tekintetében három év adatainak összehasonlításával (2016–2018) a következő állapítható meg: hullámzó, de nyugtalanítóan magas a nyilvánosságra jutott mutatók jelzése. 2016-ban főként
az ISIS és más terrorista csoportok aktivitása következtében 7106 keresztyén vesztette életét kivégzés, robbantás és más életellenes cselekmények
következtében. Ez a mutató 2017-ben erősen lecsökkent, 1207-re, majd
2018-ban ismét emelkedő tendenciát jelez (3066), ez 2019-re már 4305re emelkedett.
A személyek elleni brutális bűncselekmények mellett a megtámadott,
felgyújtott, felrobbantott templomok aránya is változott: 2016-ban még
2425 templomot romboltak le, 2017-ben 1329-et, 2018-ban 793-at, 2019-re
fordulva ez már 1847.
A vizsgált 2018. évben, vagyis a jelenlegi mutatók szerint a keresztyénekkel szemben elkövetett erőszakos cselekmények száma is magas.
Az elhurcoltak, elraboltak száma 1252, a szexuális erőszak eseteinek
száma 1020, a kényszerházasságok száma 1240, de ezek a számok inkább csak a nyilvánosságra került adatok alapján álltak össze, számos
elhallgatott, szándékosan takart közlés miatt csak a jéghegy csúcsát jelzik. Az elítélt keresztyének száma 2018-ra fordulóan 1905 volt, ez a szám
2019-re már 3150.
Döbbenetes, hogy a 2018. évben szerte a világon 10967 gyilkosság,
szélsőséges, súlyos testi, fizikai és lelki erőszak érte a keresztyéneket kizárólag hitük miatt...

| DR. BÉKEFY LAJOS |
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Megállók a megújulásban
Négy templomot avattak fel a Nyárádmentén
Négy templomért és két új haranglábért adtak hálát a Csíkfalvi Református Missziós Egyházközségben április 7-én. A maratoni ünnepségen Kató Béla püspök hirdette az igét Jobbágyfalva, Búzaháza,
Nyárádremete–Nyárádköszvényes és Csíkfalva felújított templomaiban, illetve először kondult meg
Nyárádremetén és Iszlón az új lábakon álló harang.

A

Jobbágyfalván az egykori kultúrotthon épületéből kialakult gyülekezeti házat alakították templommá

mondta: már az 1700-as évek végén vágya volt
a helyi reformátusoknak, hogy saját hajlékuk
legyen, de csak az 1950-es évek elején vehették
át a régi kultúrotthon épületét. A tetőzet, torony,
bútorzat, padló teljesen megújult, a falakhoz
pedig hozzá is toldottak, hogy szép, otthonos
környezetben hallgathassák a jobbágyfalviak
az igét.
Búzaházán is megújult kis templom várja
a tizenkét lelkes gyülekezetet. Az istentisztelet

Fotók: Kiss Gábor

hálaadó ünnepség Jobbágyfalván indult,
ahol az egykori kultúrotthon épületéből
kialakult gyülekezeti házat alakították templommá. Kató Béla püspök a Zsolt 42,1–4 alapján
elmondta, az ismert zsoltárunk nem az érkezés jutalmáról, hanem az útról, vágyakozásról
szól. Ma, ebben a rohanó korban nem ismerjük
a késleltetés fogalmát, így a vágyakozást sem
igazán – ha nem kapunk meg valamit azonnal,
továbblépünk. A fogyasztás korszakában az embert kisgyermekké teszi a világ: amit meglát,
meg is szeretné szerezni. De az ember vágyai
között kell szerepelnie Isten keresésének is. A
jobbágyfalvi templom felújítása azt bizonyítja:
a kis szórványgyülekezetben vannak vágyakozó
emberek, Isten pedig meghallgatta és beteljesítette vágyaikat.
Biró István küküllői esperes hangsúlyozta:
az épület rendbetétele csak egy megálló a megújulásban. A gyülekezet hálával tartozik azért,
hogy álmai belesimultak Isten tervébe, és a
magyar kormány, valamint az egyházkerület
támogatásával megvalósulhattak a munkálatok. „Akik Istenbe és egymásba kapaszkodnak,
megmaradnak” – hangzott el. Veress Zsombor
egyházmegyei főgondnok rámutatott: rég nem
voltak a maihoz hasonló kegyelmi idők népünk
és egyházunk életében, hiszen a csodák a szemünk láttára zajlanak le, ha megtesszük a magunk lépéseit a megvalósítás felé. Szász Sándor
jobbágyfalvi főgondnok köszönetet mondott a
támogatóknak, a lelkipásztornak és a munkálatok kivitelezőjének, akik nélkül nem újulhatott
volna meg a nyolcvanéves épület.
Kerekes József helyi lelkipásztor szintén
háláját fejezte ki a hajlék megújulásáért, és el-

A remetei és köszvényesi templomot új résszel bővítették, és haranglábat is állítottak bejáratához

során Kató Béla püspök hangot adott a kis gyülekezetekben jelentkező aggodalomnak: a falu
egyre elhagyatottabb, a fiatalok nem térnek
vissza ide – Isten is elhagyta volna a kis közösséget? „Isten azért küldte a Fiát, hogy mindenkit megkeressen, aki elveszett” – jelentette ki
a püspök az elveszett drahma példázatával támasztva alá, hogy igenis van ok az ünneplésre,
reményre. „Isten nem hagy elveszni senkit sem.
Mi, emberek hamar lemondunk egymásról, de
Isten nem feledkezik meg egy emberről, egy
gyülekezetről sem, erről a szórványgyülekezetről sem” – hangzott el.
Nyárádremete és Nyárádköszvényes rendbe tett templomát új épületrésszel bővítették,
és haranglábat is állítottak bejáratához. Kató
Béla igehirdetését követően Nagy Bercel, a magyarországi elnöki hivatal képviselőjeként a
boldogság kereséséről szólt. Felhívta a figyelmet: a hűséges társ, igaz barát megtalálása,
gyerek, unokák nevelése nagyobb boldogságot
nyújthat, mint bármilyen szakmai siker, megbecsülés. „A másokkal és saját magunkkal való
jó kapcsolat mellett az Istennel való kapcsolat
lehet a lelki egészségünk legfontosabb forrása” – hangsúlyozta. Kerekes József lelkipásztor
elmondta: a templomot 1996-ban kezdték el
építeni, és 2000-ben adták át, a bejáratnál elhelyezett harangot pedig adományokból vásárolta
meg a gyülekezet.
A következő megálló Iszló volt, ahol az öt lelket számláló gyülekezetnek új haranglábat állítottak a helyi unitárius parókia udvarán. Kató
Béla püspök a Zsolt 130,1–2 verseit olvasta fel,
majd imával adtak hálát Istennek.
Az ünnepség Csíkfalván zárult. Kató Béla
püspök rámutatott, Mózes a pusztai
vándorlás idején írta a zsoltárt.

8.
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Fotó: Burián Norbert

( Egység napja )
Üzenet

A Magyar Református
Egység Napja
Tíz éve egyesült újra a Magyar Református
Egyház a Kárpát-medencében

Hadd tartsunk
veletek,
mert hallottuk,
hogy veletek van
az Isten! (Zak 8,23)

2019. május 18., szombat Debrecen
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( Egység napja )

A Magyar Református
Egység Napja
Tíz éve egyesült újra a Magyar Református
Egyház a Kárpát-medencében

Hadd tartsunk
veletek,
mert hallottuk,
hogy veletek van
az Isten! (Zak 8,23)

2019. május 18., szombat Debrecen
Program
Egységnap 2019. május 18-án Debrecenben
Ünnepélyes megnyitó
Nagyszínpad (Kossuth tér)
09.30–10.00
10.00–10.40
10.40-től
10.45

Gyülekező – zenei felvezetés
Ünnepélyes megnyitó
Párhuzamos programok több helyszínen
Az emlékművek megkoszorúzása

Nagyszínpad (Kossuth tér)
10.40–14.30 Kárpát-medencei körkép – zene, tánc,
bizonyságtétel, missziók, iskoladráma,
diakónia
14.30–15.00 Bevonulás az istentiszteletre – Flashmob
15.00–17.00 Istentisztelet úrvacsorai közösséggel
17.00–22.00 Tánc, zene, BORUM, táncház

Ifjúsági színpad (Déri tér)

ơǠơʋɐɽƢǌơȇɢǫŔƃŔáǫŔƃʠʋƃŔ

10.40–14.30 Csillagpontos zenekarok döntője.
Áhítatok, beszélgetések négy témában:
J 1. Ízlésformálás
J 2. Kapcsolatformálás
J 3. Lélekformálás
J 4. Egyházformálás

10.00–22.00 Kiállítások, bemutatók,
kóstolók öt szekcióban:
J 1. Missziók, szolgálatok
J 2. Jézust keresem
Milyenek a reformátusok?
Testvért keresek
J 3. Egyházi turizmus
J 4. Református ízek, BORUM
J 5. Könyvek, kiadványok

Népzenei színpad (Kollégium, Díszudvar)
10.40–14.30 Néptánccsoportok,
népzenei csoportok fellépése

Zenei színpad (Rózsa utca)
Kórustalálkozó (Kistemplom)

10.40–14.30 Zenélni jöttünk

10.40–14.30 Kárpát-medencei kórustalálkozó

Emlékkert

Zsibongó (Kollégium)

10.00–17.00 Diakóniabemutató,
kézműves-foglalkozás gyerekeknek
és felnőtteknek

10.40–14.30
10.40
11.30
12.20
13.00

Játszóház (a Református Gimnázium
áƢʋơɭ˪ŔǫʠʋƃŔǫʠƎʽŔɭŔ

Pódiumbeszélgetés
Média és hit
Teremtés
Házasság – vegyes házasság
Közélet, politika, egyház

10.00–17.00 Gyerekmegőrzés, játszóház, ugrálóvár

Kápolna (Kollégium)
Kárpát-medencei imalánc

Oratórium (Kollégium)

10.00–10.20
10.25–10.45
10.50–11.10
11.15–11.35
11.40–12.00
12.05–12.25
12.30–12.50
12.55–13.15

10.40–13.30 Nőszövetségi és Presbiteri Szövetségi
találkozó

Kálvin Terem (Kollégium)
10.40–13.30 Kollégiumi Baráti Kör találkozó

Kölcsey Terem (Kollégium)
10.40–14.00 Bábszínház

Kárpát-medencei békesség (Tiszáninnen)
Épített és lelki örökség (Horvátország)
Intézmények (Kárpátalja)
Szolgálók (Dunamellék)
Egység (Királyhágómellék)
Szórvány (Erdély)
Család – gyereknevelés (Szerbia)
Megfáradtak – szenvedélybetegek,
válságban lévők (Szlovákia)
13.20–13.40 Ébredés, misszió (Dunántúl)
13.45–14.05 Öröm és hálaadás, istentisztelet,
megújulás (Tiszántúl)

( Szabadidő )
Üzenet
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Kereszt(yén)rejtvény

| Készítette CSATLÓS JÁNOS |

Gasztrosarok

Humor

Meggyes-kókuszos
krémes

Mindenki
biggyeszkedik

A

meggy és kókusz harmóniáját csak a fehércsokoládés krém teszi még különlegesebbé.
Ünnepre, születésnapra, bármilyen különleges
alkalomra elkészíthető ez a finomság, de akár a
hétköznapokat is feldobhatjuk vele. Jön a meggyszezon, sütésre fel!

Hozzávalók
A piskótához:
6 tojás, 12 evőkanál cukor, 10 evőkanál liszt,
2 evőkanál kakaópor, 6 kanál víz, csipetnyi
szódabikarbóna, 1 csomag sütőpor, 1 kanál
olaj, kevés citromlé
A krémhez:
12 dkg kókuszreszelék, 15 dkg fehér csokoládé, 5 dl tej, 2 tojássárgája, 2 kanál étkezési
keményítő, 14 dkg cukor + 1 vaníliás cukor,
3 dl habtejszín, 12-15 dkg kimagozott meggy
(ízlés szerint), 1 csomag zselatin
A tetejére:
2 csomag vaníliás cukor összekeverve kevés
kókuszreszelékkel (elhagyható)

Elkészítés
Sütünk egy vizes piskótát. A tojásokat kettéválasztjuk, a sárgájához hozzáadjuk a szódabikarbónát, a sütőport, és csepegtetünk rá egy kevés
citromlevet, majd összekavarjuk, és az 1 kanál
olajat is hozzátesszük. A tojásfehérjét elkezdjük
verni nem túl kemény habbá, hozzáadjuk a 6 kanál vizet, majd tovább verjük egy kicsit. Ezután

jöhet apránként a 12 kanál cukor, ezt verjük kemény habbá. A tojássárgás keveréket óvatosan
a habhoz forgatjuk, majd vigyázva beletesszük
a 2 kanál kakaót és a lisztet. Összedolgozzuk,
csomómentesre keverjük, akár a mixerrel is segíthetünk kicsit.
Sütőpapírral kibélelt tepsibe helyezzük, előmelegített sütőben készre sütjük, majd hagyjuk
kihűlni. Ezt követően egy jól vágó nagyobb, szélesebb késsel kettévágjuk a lapot. Ha nem szeretnénk így eljárni, akkor elosztjuk kétfelé sütés előtt
a piskótakrémet, és egyenként sütünk 1-1 darabot.
A tejet egy edénybe öntjük, hozzáadjuk a
kókuszreszeléket és felforraljuk, majd belekeverjük a darabokra tört fehércsokoládét is. Folyamatosan keverjük, amíg el nem olvad, majd
levesszük a tűzről. A tojássárgáját a cukorral
habosra kavarjuk, a vaníliát és a keményítőt is
belekeverjük. Felöntjük kissé lehűtött tejjel, és
lassú tűzön újra elkezdjük főzni. Ezután teljesen
kihűtjük. A zselatint feloldjuk négy evőkanál

– Isten éltesse, Irma néni! Ugye jól tudom,
ma van a születésnapja? Mennyit is töltött?
– köszöntöm fel telefonon Irma nénit.
– Ötvennyolcat (nevet). De ez visszáson van
mondva, mert nyolcvanötöt. Átléptem a 86ba. Most ment el a fiam is a családjával. Ilus
készített egy szép tortát, még nem is fogyott
el egészen. Még volna egy szelet a tiszteletes
úr részére is, ha erre jönne.
– Láttam éppen a születésnapi képeket. És
nagyon szép volt a torta.
– Látta? Há’ mán látta? Há’ hunnét láthatta?
Ja, mondta Ilus, hogy valahová feltette. Ördögi világ van, tiszteletes úr. Alig történik
velünk valami, és azonnal mindenki tud
mindent a másikról. Nálunk régen legalább
tudtuk, hogy a faluban hunnét jő a baj. Minden hírt Auguszta bonyolít, onnat indul
meg minden. A jó is és a rossz is. De máma?
Mindenki biggyeszkedik ki, és valahová
terengeti ki magát.

(VETÉSI LÁSZLÓ,
az EKLÉZSIA HUMORA Facebook-oldaláról)
vízben, felmelegítjük (kb. fél perc), majd belekeverjük a krémbe úgy, hogy egy evőkanállal
kiegyenlítjük a hőt a zselatinnal. A habot felverjük és hozzákeverjük a hideg krémhez, 20
percre mélyhűtőbe tesszük. A krém felébe belekeverjük a lecsepegtetett meggyet, megkenjük
vele az egyik lapot. Befedjük a másik lappal,
eloszlatjuk rajta a maradék krémet, és megszórjuk a vaníliás kókuszreszelékkel.

| SZABÓ ANITA |
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( Hírek, események )

Megállók
a megújulásban
Ezért tele van fájdalommal, az emberi
élet mulandósága fölötti panasszal. A
választott nép életében nagyon hosszú idő volt
a vándorlás negyven éve, azonban Mózes az évtizedek alatt, a nehéz időkben sem távolodott el
Istentől. Megmaradni Isten közelében mindenkor: ez a legnagyobb üzenete az igének – hangsúlyozta a püspök. Majd hozzátette: a múlt rendszer szenvedései, elvesztett évei után nekünk a
jövő nemzedékre kell gondolnunk, és a jelent
kell megélnünk, meg kell látnunk a bánatban
az örömöt, hiszen Isten minden napra rendel
valamilyen áldást.

4.|

Ha erősek vagyunk
a hitben, semmi mást
nem vehetnek el tőlünk.
Brendus Réka, a Nemzetpolitikáért Felelős
Államtitkárság főosztályvezetője azt hangsúlyozta, hogy csodálatos, amikor a múlt a jövővel,
a régi az újjal találkozik, és minden téglának,
cserépnek üzenete van. „Életünk folyamatos
megújulás, megújul a világ, nemzedékeink,

A felújított templomok gyöngyszemek, amelyek Isten országát építik – hangzott el a csíkfalvi templomban

feladatunk azonban változatlan: közösségeink
megóvása, őrzése. Nemzedékek váltakoznak,
miközben Isten közösségünkért érzett végtelen
szeretetéért adunk hálát, és hitet csempészünk
az utánunk jövők tarisznyájába. Bármit elvehetnek tőlünk, de hitünket nem, és ha erősek vagyunk a hitben, semmi mást nem vehetnek el
tőlünk. A négy felújított templom négy gyöngyszem, amelyek Isten országát építik. Így egész

az egyház, és így egész a közösség is. Ma a falak
az öröm és bizakodás hangjaitól hangosak, de
jöjjünk ide ki csendben is a mindennapokban,
hallgassuk meg, és építsünk jövőt” – hangzott
el. Ezt követően Kilyén Csaba gondnok köszönetet mondott a támogatásért, amely segíti a kis
közösséget abban, hogy megmaradjon magyarnak szülőfalujában.

| BEREKMÉRI GABRIELLA |

Én élek, és ti is élni fogtok
Palliációs alapképzés lelkipásztoroknak

N

em egészen három napig voltunk Parajdon,
olyanok, akik palástot viselnek, temetéseken szolgálnak, foglalkozásukhoz tartozik a
lelkigondozás, vigasztalás. Amikor megérkeztünk, nem tudtuk, mi vár ránk, haldoklás, halál,
gyász, kövek, bánat, család, szociális háló, fájdalomkezelés, stressz és közben lélegezz! Ahogy

haladtunk, ahogy vezettek, úgy tűnt, mind mélyebbre megyünk, mind nehezebb, nincs visszaút. A „hogyan tovább?” vagy „mit lehet tenni?”
egyre komolyabb kérdésekké váltak. Ezért néha
jól jött a szünet, az ének, az asztal, a csevegés.
A sötét éjszakák nem voltak egyszerűek:
gondolatözön és beszélgetések, öröm és bánat,

könnyek és nevetések váltogatták egymást. De
a hajnal hasadt újra, mert eljött a világosság
Ura, és ez azóta is így van. Ezt a halál sem szüntetheti meg.
Halál, feltámadás, gyász és búcsú, ez volt
harmadnap, és öröm volt látni, hogy fel tudunk
állni. Lehet menni, és vinni az igét: „Én élek, és
ti is élni fogtok” (Jn 14,19). És minden „feltámadás” hajnalán az angyalok ott lesznek velünk az
életünk útján. Köszönjük!

BORBÁNDI ERIKA
„Ezt mondtam neked: szolgám
vagy! Kiválasztottalak... Ne félj,
mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítlek, meg is segítlek,
sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”
(Ézs 41,9–10)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

INCZE SÁNDOR
nyugalmazott református esperes
életének 86. évében rövid szenvedés után
elhunyt. A temetési szertartásra április
20-án került sor Sepsiszentgyörgyön a
szemerjai református templomban.
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